
مند هستند. به این معنا که از نظر قانونی، برای کار کردن در این مشاغل شناسی در کانادا مشاغل نظاممشاغل مرتبط با علوم زمین

های سازمانیا ( (Regulatory Bodies نهادهای نظارتیهای استانی و قلمرویی، که زمانالزم است مجوز داشته باشید. در کانادا، سا

شناسی هستند.شوند، مسئول صدور مجوز کار برای متخصصین علوم زمیننامیده می (Regulators) ناظر

که مایل به  قلمروییدر استان یا  شناسین ناظر بر مشاغل علوم زمینسازمارا باید به  شناسیمتخصص علوم زمیندرخواست مجوز 

دهد.های تقاضانامه و پذیرش پاسخ میهای شما درخصوص خط مشیبه پرسش سازمان ناظرکردن در آن هستید، ارسال کنید.  کار

 سازمان شناسی محیطی یا فیزیک زمین.شناسی، علوم زمینشوند: زمینمتقاضیان ثبت نام ازطریق یکی از این سه مقوله ارزیابی می

ملزومات دانشی و تجربی برای ورود به مشاغل ای با نام کتابچه Geoscientists Canada)) کانادا شناسیمتخصصان علوم زمین

 Geoscience Knowledge and Experience Requirements for Professional Registration) شناسی در کاناداعلوم زمین

in Canada ،)تفصیل توضیح را به شناسیمتخصص علوم زمینوان عنمورد نیاز برای پذیرش به کند که در آن شرایطمنتشر می

دهد.می

عنوان بخشی از فرایند تقاضانامه، قبل از اعطای مجوز کار به شما، الزم است به سازمان ناظر اثبات کنید ترکیبی از تحصیالت به

در کانادا به شرح  شناسیزمینمتخصص علوم شرایط مورد نیاز معمول برای  مرتبط با شغل و تجارب کاری مربوطه را دارا هستید.

 زیر است:

 شناسیمدرک کارشناسی در علوم زمین

 ۴۸ شناسی ماه سابقه کار تحت نظارت در حوزه علوم زمین

 نامی و رفتار شایستهشخصیت خوب، خوش

 محل کار قلمرووکار در استان یا مهارت زبانی درزمینه کسب

 اصول اخالقی ای کار، شامل قانون وآگاهی از مسائل حرفه

مدارک معمول که برای رسیدگی به درخواست پذیرشتان الزم است ارائه دهید، به شرح زیر است:

 شدهتقاضانامه تکمیل

 شود(رونوشت مدارک تحصیلی )که توسط دانشگاه شما مستقیماً به سازمان ناظر فرستاده می

 شناسینسوابق کامل و تفصیلی درخصوص تجارب کاری شما در حوزه علوم زمی

 شود(نامه شغلی )مستقیماً توسط معرف شما به سازمان ناظر ارسال میسه معرفی

قبل از اخذ جواز کار  ا( رProfessional Practice Exam) ایآزمون کار حرفهکنند که ای ناظر شما را ملزم میههمچنین، سازمان

ای در حوزه علوم تمرکز آن بر قانون، اصول اخالقی و مهارت حرفهای در کانادا است و این آزمون درباره کار حرفهبگذرانید. 

ای و بخش های چندگزینهصورت کتبی با پرسشاین آزمون بهکشد. ساعت طول می ۳آزمون حدود  شناسی است. معموالً اینزمین

 مقاله کوتاه است.   

برخی هزینه زیادی در بر داشته باشد.  بر باشد وت زمانذکر این نکته حائز اهمیت است که فرایند ارزیابی و صدور مجوز ممکن اس

شود.  هر کسی موفق نمیشناسی در کانادا شوند. علوم زمینافراد ممکن است چند ماه یا حتی چند سال تالش کنند تا متخصص 

( و Self-Assessment Tool) ابزار خودارزیابی .غلی را هم در نظر داشته باشیدبنابراین، مهم است که شما سایر مسیرهای ش

دهند.اطالعات مفیدی در این خصوص ارائه می( Cost Calculator)ها کننده هزینهمحاسبه
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